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PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ESTUDANTES JUNTOS

este mês de agosto, a luta por uma Educação
Pública de qualidade e profissionais valorizados
não dará trégua. Terá início com a Marcha da
Educação, com a Paralisação Nacional no dia
13, organizado pela CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação) e a UNE
(União Nacional dos Estudantes). O Sindicato APEOC, entidades que representam os profissionais da Educação e
movimentos estudantis, como a UNE, UBES, ACES e
UNEFORT, farão uma grande marcha na capital e no interior.
Em pauta, a luta contra a Deforma da Previdência e pela
aprovação do Novo FUNDEB, pelos Precatórios do FUNDEF e
regulamentação da Lei dos Royalties.
Um dia depois, 14 de agosto, está marcado o julgamento no
Supremo Tribunal Federal sobre o Precatório do FUNDEF da
Rede Estadual do Ceará. Em jogo mais de 2 bilhões de reais,
que devem ser destinados para a Educação e para a valoriza-

ção de seus profissionais. Outros sete estados também estão
com julgamento marcado: Minas Gerais, Amazonas, Sergipe,
Bahia, Maranhão, Alagoas e Rio Grande do Norte.
Mas a luta não para por aí. O Sindicato APEOC promove ainda
o Seminário sobre o Financiamento da Educação, no dia 23
de agosto, às 14h, no Auditório Murilo Aguiar, na Assembleia
Legislativa do Ceará. Em debate, a aprovação do Novo
FUNDEB e os Precatórios do FUNDEF para a Educação. O
presidente Anizio Melo estará à frente dos trabalhos e já
estão confirmadas as presenças do deputado federal pelo
PDT do Ceará, Idilvan Alencar, o presidente da OAB Ceará,
Erinaldo Dantas, e o presidente nacional da UBES, Pedro
Gorki. Em pauta as PECs 15/2015 (Câmara Federal) e
33/2019 (Senado), além do lançamento do Observatório dos
Precatórios, com a atualização de todos os processos dos
Precatórios do FUNDEF das Redes Municipais e Estadual do
Ceará.

CALENDÁRIO DE LUTAS - AGOSTO
01/08 – Plenária para Construção da Marcha
da Educação, 18h, Auditório ADUFC
02/08 a 12/08 – Chão da Escola convocando a categoria e os estudantes para a
Marcha da Educação

10/08 – Plenária Aprovados Concurso para
Professor, 15h, Auditório do Sindicato APEOC
13/08 – Marcha da Educação na Paralisação

Nacional
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14/08 – Julgamento no STF sobre Precatórios
do FUNDEF da Rede Estadual

15/08 a 22/08 – Chão da Escola convocando categoria e estudantes para o Seminário
sobre Financiamento da Educação (Novo
FUNDEB e Precatórios do FUNDEF)
23/08 – Seminário sobre Financiamento da

Educação, às 14h, no Auditório Murilo Aguiar,
Assembleia Legislativa do Ceará
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JUSTIÇA FEDERAL INTIMA PARTES ENVOLVIDAS NO PROCESSO DO
PRECATÓRIO DO FUNDEF DE FORTALEZA
A 2ª Vara Federal do Ceará determinou a intimação das
partes interessadas no processo do Precatório do FUNDEF
de Fortaleza, para discutir a aplicação de 60% do recurso
para o Magistério. Em jogo, um total de 340 milhões de
reais, onde cerca de 205 milhões (60%) devem ser investidos na valorização dos professores. A Justiça deferiu
também o pedido de inclusão do SINDIUTE no processo, em
acordo com o Sindicato APEOC, para defender os interesses
dos profissionais da Educação.
Como resultado da ação judicial feita pela APEOC, que
conseguiu por um período o bloqueio do montante para a
devida destinação, a procuradora-geral da República, Raquel
Dodge, em decisão recente, cobrou do município de Fortaleza o plano de gastos com a aplicação dos recursos recebidos
pelo antigo FUNDEF.

Fortaleza, a Prefeitura insistiu em não garantir a legalidade
da aplicação dos recursos e nós vamos insistir até as últimas
consequências para garantir a subvinculação dos recursos
para a valorização da Educação”, afirmou o professor Anizio.

"O Sindicato APEOC hoje é referência nacional nessa luta,
portanto, essa cobrança e indicação de diligência da Procuradoria-Geral da República e a posição da Justiça Federal,
intimando a Prefeitura de Fortaleza quanto aos Precatórios
do FUNDEF, é um grande avanço para nós, demonstra o
acerto da nossa posição, do Sindicato que não abre mão de
garantir 100% dos recursos para a Educação, sendo 60%
para a valorização do professores e 40% para investimentos
na rede de ensino e pagamento de funcionários. No caso de

Precatórios
do

Para a valorização da Educação!

JULGAMENTO
14/ agosto

CONQUISTA APEOC: LEI DA INTEGRALIDADE DA REGÊNCIA DE
CLASSE NA APOSENTADORIA É SANCIONADA
O Diário Oficial do Estado publicou no dia 9 de julho, a sanção
da Lei complementar Nº200, que assegura a incorporação
integral, nos proventos de aposentadoria de professores do
Grupo Ocupacional do Magistério da Educação Básica da
Secretaria de Educação do Estado do Ceará (MAG/SEDUC),
da gratificação por efetiva regência de classe. Esta é mais
uma vitória graças a luta árdua, articulação e mobilização da
categoria em torno do Sindicato APEOC.

SANCIONADA LEI DA
ASSE

DA REGÊNCIA DE CL

A regulamentação da lei beneficiará cerca de 10 mil professores de forma imediata. A medida faz justiça aos professores e traz tranquilidade jurídica ao Magistério atual.
O Sindicato APEOC comemora mais essa conquista e parabeniza a toda a categoria, que após muita luta conseguiu mais
essa vitória.
A conquista faz parte da Campanha Salarial 2019, que garantiu, após uma longa negociação, o reajuste de 4,17%, retroativo a janeiro, e com implantação a partir de agosto para
todos os efetivos ativos, aposentados, pensionistas e temporários, beneficiando cerca de 42 mil profissionais, como
também o pagamento das Promoções sem Titulação com
retroativo. A implantação será em agosto e beneficiará quase
6 mil professores com aumento de 5% no vencimento base.
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